
IBM Public Cloud
Oplev en full stack cloud platform med over 170 products 
services – som dækker data, containers, AI, IoT, blockchain og 
meget mere.



IBM Cloud er et godt udgangspunkt for moderniseringen af virksomhedens 
forretningskritiske applikationer og tilbyder en udstrakt grad af valgfrihed og 
fleksibilitet – også når der skal arbejdes med SAP eller VMware.

Mange virksomheder har som strategisk mål at lægge 
hovedparten af IT-infrastrukturen i skyen. Gerne 
med henblik på at øge stabilitet og oppetid samt 
minimere driftsomkostninger og behovet for store 
hardwareinvesteringer. Ligeledes ønsker man gerne 
at øge skalérbarhed og fleksibilitet samt drage fordel 
af automatisering og stordrift i cloudleverandørernes 
datacentre.

De fleste organisationer starter med at lægge 
produktivitetsværktøjer, mødeservices og måske også 
udvalgte elementer af ERP, CRM og HR i public cloud. 
Det går i reglen rimeligt let med disse første 15-20 
procent af IT-porteføljen, og de talrige operationelle 
og økonomiske fordele giver appetit på mere. Men 
den virkelige udfordring viser sig, når man tager hul på 
forretningskritiske elementer. Her er det ofte ikke muligt 

at lave simpel ”lift and shift” op i public cloud. 
Mange af de kritiske legacysystemer opbygget 
over en lang periode og er tunet nøje ind på 
virksomhedens unikke forretningsmodel og processer. 
På den ene side repræsenterer de derfor en stor 
forretningsmæssig værdi. På den anden side er de 
komplekse, meget lidt standardiserede og sjældent 
særlig godt dokumenterede. Det gør dem kostbare, 
tidskrævende at vedligeholde og ofte reelt umulige at 
løfte samlet op i skyen. Dertil kommer de betydelige 
regulative udfordringer, som flere brancher møder i 
bestræbelserne på at gå cloudvejen.

IBM Cloud er en globalt funderet service, som 
adresserer en del af udfordringerne og gør det muligt 
at tage fat på næste del af cloudrejsen. Det er emnet 
for dette whitepaper.

En sikker, fleksibel og moden cloudplatform

Kort fortalt er IBM Cloud en globalt funderet tjeneste, 
der tilbyder infrastructure as a service (IaaS), software 
as a service (SaaS) samt platform as a service (PaaS) 
fordelt på mere end 60 datacentre verden over. Man 
kan anvende IBM Cloud som del af en strategi baseret 
på public, private eller hybrid cloud-funderede modeller.

Dog er den hybride tilgang mest udbredt, da den 
modsvarer behovet for at kombinere on premise 
baserede løsninger med cloudbaserede services. 
Ligeledes vælger mange virksomheder at holde visse 
data on premise af sikkerheds-, konkurrence- eller 
compliancemæssige årsager.



Dertil kommer en række forhold, der gør IBM Cloud 
særligt velegnet for virksomheder med behov for at 
rykke komplekse forretningsservices helt eller delvist i 
skyen – blandt andet: 

• Adgang til rå serverinfrastruktur eller ”bare
metal” gør det muligt at foretage et lift & shift af
forretningskritiske løsninger i større bidder uden
behov for omfattende standardisering. Hermed
øger man skalérbarheden betydeligt , men høster
ikke samtlige andre fordele ved clouddrift. Skift
til bare metal kan dog være en god start og et
ofte mere attraktivt alternativ til omfattende
investeringer i ny hardwareinfrastruktur.

• Bred understøttelse af microservices,
hvormed man kan transformere centrale
dele af legacyinfrastrukturen og lægge den
i skyen. Det giver grundlag for en trinløs
applikationsmodernisering og gradvis omlægning
til containere og hermed også for at transformere
forretningssystemet til cloud i det tempo,
der passer organisationen bedst.

• Fuld understøttelse af samtlige platforme,
herunder Windows- eller Linuxbaserede systemer
samt valg mellem Intel x86 og IBM Power.

• Markedsledende sikkerhed og privacy med fuld
understøttelse af den stærkeste krypteringsstandard
FIPS 140-2 Level 4, hvilket IBM Cloud er eneste

cloudleverandør, der kan tilbyde. Kunden kan 
medbringe egen krypteringsnøgle, uden at IBM skal 
have en kopi. Derfor er det eksempelvis også umuligt 
for IBM at se data eller at tildele andre adgang til data 
– også i tilfælde af myndighedspåbud. Dette er en
unik mulighed på cloudmarkedet.

• Giver regulerede brancher grundlag for fuld
compliance, blandt andet gennem mulighed for
tildeling af dedikerede, private serverressourcer
i datacentret med fuld transparens (helt ned til
serienummerinformation på driftsenheder for bare
metal cloud).

• Førende, certificeret leverandør af cloudbaseret
VMware med mere end 2.000 kunder i public
eller private cloud; sidstnævnte med mulighed for
implementering på single tenant basis.

• Fuld understøttelse af Red Hat OpenShift,
containere og kubernetesbaseret orkestrering

Dertil kommer, at IBM Cloud minimerer vendor-lockin 
ved både at forenkle onboarding til og skift fra IBM 
Cloud til anden platform, hvis det skulle være ønskeligt 
på et senere tidspunkt.

IBM Hybrid Cloud and AI Solutions



I DET FØLGENDE GÅR VI MERE I DYBDEN MED 3 AF DE MEST POPULÆRE ANVENDELSESSCENARIER

Verdens største cloudplatform for VMware-installationer

VMware er markedets mest udbredte 
virtualiseringsplatform, men samtidig et stykke 
standardsoftware, der stiller skrappe krav til 
driftsmiljøet. IBM Cloud har markedets største 
base af VMware-installationer med mere end 2.000 
VMware-kunder i drift. Det giver en kritisk masse og et 
enestående erfaringsgrundlag, der er med til at sikre 
effektiv, kontinuerlig drift.

Drift af en VMware-platform kan desuden kombineres 
med omfattende krypteringsservices baseret på 
standarden FIPS 140-2 Level 4, der gør det umuligt for 
andre end data ejeren at læse eller på anden vis tilgå 
dine data.

Man kan på overordnet niveau vælge to måder at 
drifte sin VMware på i IBM Cloud, og navnene giver en 
indikation af tjenestens karakter:

• IBM Cloud for VMware Solutions Dedicated,
hvor din virksomhed har egne, dedikerede
hardwareressourcer

• IBM Cloud for VMware Solutions Shared, som
er et klassisk public cloudbaseret tilbud, hvor
hardwareressourcerne deles med andre kunder

Der er således grundlæggende forskelle mellem 
henholdsvis IBM Cloud for VMware Solutions 
Dedicated og Shared, og dem kommer vi ind på 
nedenfor. Men fælles for løsningerne er, at begge er 
100 pct. kompatible med den VMware-løsning, du 
allerede kører. Hvilket gør det nemt at migrere ud i IBM 
Cloud, at skalere gnidningsløst og at trække workloads 
hjem igen. 

IBM Cloud for VMware Solutions Dedicated

Her får du et dedikeret, single tenant-baseret miljø, hvor 
du ikke deler hardware med andre kunder. Dit miljø 
deployes oven på bare metal-servere, hvor du – helt 
eksakt og på serienummerniveau – kan identificere de 
anvendte hardwareressourcer. Det er særligt en fordel 
for regulerede brancher såsom den finansielle sektor, 
der kan skulle redegøre for dette under revision/audit.

Set fra administratorside opfattes en ressource i IBM 
Cloud for VMware Solutions Dedicated som en helt 
ordinær udvidelse af dit eksisterende datacenter, som 
du kan tilgå i lighed med andre ressourcer. Det gør det 
enkelt at migrere data og workload til cloudressourcen, 
men også at tage dem hjem igen. Man får med andre 
ord mange af de samme fordele som on premise. 
Dertil kommer alle de muligheder og funktioner, der 

kendetegner en komplet cloudløsning, herunder stærk 
sikkerhed og kryptering (op til FIPS 140-2 Level 4). 

IBM Cloud for VMware Solutions Dedicated har en 
garanteret oppetid på 99,9 pct. med mulighed for 
99,99 pct. i HA-setup – og er velegnet til eksempelvis 
geografisk distribueret backup-service eller disaster 
recovery, der er integreret i din VMware-løsning. Det er 
også nemmere at udbygge din VMware-infrastruktur til 
at fungere i andre geografiske regioner – vel at mærke 
uden den latency, der ellers følger med.

Tjenesten afregnes på månedsbasis og er skalérbar i 
trin. 
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IBM Cloud for VMware Solutions Shared

Er en multitenant public cloud-løsning, hvor ressourcer 
deles mellem flere kunder, hvilket giver et mere 
økonomisk attraktiv afregningsmodel end med en 
dedikeret, single tenant-baseret aftale.

Med IBM Cloud for VMware Solutions Shared er det 
eksempelvis langt billigere at opretholde et meget 

prisbilligt disaster recovery-setup, der ”ligger i dvale”, 
så længe du ikke tilgår ressourcerne. Eller for at have 
praktisk taget uendelige ressourcer til rådighed ved 
spidsbelastningssituationer som eksempelvis Black 
Friday.

Løsningen afregnes på time- eller månedsbasis.

Et godt udgangspunkt for din SAP S/4HANA-rejse

Fælles for IBM Cloud for VMware Solutions – Shared og 
Dedicated – er, at de letter eksisterende SAP-kunders 
rejse mod SAP S/4HANA.

Her kan du minimere behovet for upfront-investeringer 
ved at bruge IBM Cloud til formålet. Cloudplatformen er 
certificeret til formålet af SAP, hvilket minimerer risikoen, 
giver adgang til support og begrænser eller helt eliminerer 
behovet for kostbare test- og migreringsmiljøer. Når 
migreringen er vel overstået, nedlægger man ganske 
enkelt det virtuelle, cloudbaserede miljø igen. 

Det er også muligt at teste løsningens kapacitetsbehov 
af på forhånd og foretage en eksakt sizing. Hvilket i 
særdeleshed er bekvemt ved migrering til den ofte ganske 
krævende SAP S/4HANA-database. 

Endelig giver IBM Cloud mulighed for at vælge mellem at 
drifte på hardwarebaseret Intel x86 eller IBM Power; det 
ser vi nærmere på i efterfølgende afsnit.

IBM Cloud for SAP common use cases

Control security for  
mission-cirtical secret data

(e.g. Finance and Supply Chain)

High performance to satisfy the SAPS 
requirements and business needs of high 
throughput of transactions, with a high 
amount of data storage and processing 
speed for the SAP HANA DB Server.

Adopt Cloud IaaS for existing SAP 
workloads run on VMware

Accelerate and simplify the move of 
existing SAP workloads run on VMware 
into IBM Cloud for VMware, by avoiding 
re-architecture effort. SAP-certified Single-
Tenant Infrastructure is used for VMware 
installations, providing full flexibility without 
any loss of control.

Scale-down existing SAP  
workload, and scale up new SAP 

S/4HANA workloads

All IBM Cloud for SAP infrastructure is 
available worldwide, on monthly billing 
with no commitment term; as new IaaS is 
needed, old IaaS can be switched off and not 
charged even for extra large Bare Metals.

Recovery and Backup for 
SAP S/4HANA

Reference Architecture for SAP HANA 
System Replication on IBM Cloud. Veeam 
and Artifio to backup SAP HANA databases, 
completely or incrementally.

Enhance user connectivity from 
worldwide network

Infrastructure to ensure security and stability 
of connections into local network and the 
SAP S/4HANA system.

Flexible hybrid model for  
SAP dev/test landscapes

For customers not ready to make the SAP 
production to a cloud model and wish a 
usage model that better fits their true SAP 
operation state. Unlike production, SAP 
Dec/Test do not need to be on SAT certified 
hardware. Cloud can meet that “mix/match“ 
and potentially drive down costs.



Vælg den rette cloudplatform til din SAP-løsning

Cloudrejsen er – som nævnt indledningsvist – lettest 
i starten, når man beskæftiger sig med processer og 
servicer, der er eller hurtigt kan blive standardiserede. 
Men den bliver mere krævende, når komplekse, 
forretningskritiske systemer skal migreres ud i en 
cloudopsætning.

Kører man eksempelvis sin ERP-løsning 
på en IBM Power-platform – og det 
gør særligt mange SAP-kunder 
– har IBM Cloud yderligere
to betydelige fordele frem
for andre professionelle
cloudplatforme:

1. Det er muligt at drifte
på IBM Power, når man
går i skyen (eller på
Intel/x86, hvis det er mere
formålstjenstligt)

2. IBM Cloud er p.t. den eneste
cloudplatform certificeret til SAP-
løsninger i produktion på VMware og Power.

I nogle tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at 
drifte på x86, i andre tilfælde på IBM Power. Står 
virksomheden i en situation, hvor valget ikke er givet 
på forhånd, kan man relativt hurtigt sætte et miljø i 
drift på IBM Cloud, benchmarke platformene mod 

hinanden og vælge den, der er optimal, inden man 
træffer en beslutning. Hvilket i øvrigt er en indsats, IBM 
gerne rådgiver og leverer priser på, så man har et solidt 
grundlag at træffe sin beslutning på. 

Endelig giver IBM Cloud mulighed for at starte sin 
cloudrejse på et meget lavt omkostningsniveau, hvilket 
særligt er nyttigt i en situation, hvor man har brug 

for at indlede et Proof of Concept. Flere danske 
virksomheder benytter således muligheden 

for at sætte x86- eller Power-baserede 
testmiljøer op i IBM Cloud. Her 

kan man skalere op og ned 
efter behov – samt hurtigt 

og nemt lægge miljøet 
ned igen, når PoC’et er 
overstået. 

Ligeledes kan man uden 
videre beholde dele af 

sin produktion on-premise i 
eget datacenter, lægge udvalgte 

elementer i IBM Cloud og skalere eller udvide efter 
behov – uanset hvor i verden behovet opstår.

Samme mulighed gør i øvrigt også IBM Cloud velegnet, 
hvis man har behov for at implementere en geografisk 
distribueret disaster recovery med hurtig og sikker 
failover fra skyen, uanset hvor i verden behovet opstår.

Et godt grundlag for at arbejde med OpenShift og containere

I 2016 traf IBM en strategisk beslutning om at satse 
på Kubernetes, og dén beslutning har haft en række 
konsekvenser for IBM Cloud. I dag møder kunderne 
en moden og stabil cloudplatform, der i ét og alt 
er tilpasset, så alle cloud services leveres som 
containere orkestreret af Kubernetes. Det samme 
gælder al middleware, ligesom alle tjenester i øvrigt 
kan leveres som containere. Det giver et optimalt 
udgangspunkt for at tage mod og drifte Red Hat 
OpenShift-applikationer i bred forstand. 

Samtidig er servicen optimeret i meget betydelig 
grad. I dag er der således mere end 30.000 
Kubernetes-clusters i produktion på IBM Cloud – 
og de håndteres af et team på blot 24 personer, 

hvilket er et udtryk for platformens omfattende 
automaisering.

I øvrigt er samme tilgang på vej i en endnu mere 
distribueret sammenhæng, nemlig i form af IBM 
Cloud Satellite. IBM Cloud Satellite gør det muligt 
at levere præcis samme teknologi som IBM Cloud i 
kundens eget datacenter, hostingpartner eller endda 
hos andre cloudleverandører såsom Microsoft Azure, 
Amazon Web Services eller Google Cloud.

Hermed bliver der endnu flere muligheder for at 
levere ikke blot Kubernetes, men også alle andre 
cloud native services hvor som helst. Eksempelvis 
i ens eget datacenter og som en managed service, 



man ellers kun kender fra Public Cloud. Det gør det 
muligt at få en ægte cloudoplevelse i eget datacenter 
i en næsten hvilket som helst sammenhæng, 

der optimerer den forretningsmæssige værdi for 

virksomheden. 

Kom godt i gang med microservices og OpenShift

Hos IBM oplever vi en stærkt stigende interesse fra 
danske virksomheder og organisationer for OpenShift. 
Mange forventer, at en stor del af deres kommende 
platforme vil være baseret på teknologien, ligesom 
den er oplagt som et kerneelement ved modernisering 
af eksisterende legacy-systemer – eksempelvis med 
henblik på at lægge dem helt eller delvist i skyen.

Mange er imidlertid af den opfattelse, at det er en 
stor opgave at begynde med at køre OpenShift og 
Kubernetes i eget miljø, og det er måske heller ikke 
helt forkert. Særligt for mindre og mellemstore 
virksomheder samt andre organisationer med 
begrænsede IT-ressourcer til rådighed.

Her kan det gøre rejsen lidt nemmere at lægge ud med 
managed OpenShift i IBM Cloud. Det giver mulighed for 
nemt at sætte et velfungerende miljø i drift, som udviklerne 
kan arbejde på med OpenShift – uden først at skulle 
uddanne kolleger i at implementere og drifte teknologien. 

En af de mest oplagte måder at modernisere og 
klargøre applikationer, så de bliver klar til  OpenShift, 
er ved at konvertere dem til microservices. Her er 
værktøjet IBM Mono2Micro nyttigt, da det anvender 
AI til at analysere eksisterende services med henblik 
på at identificere de elementer, der mest enkelt og 
hensigtsmæssigt kan konverteres til microservices. 

IBM Cloud now provides the most complete platform for the enterprise 
modernization journey

Læs mere om IBM Mono2Micro her

https://www.ibm.com/cloud/blog/announcements/ibm-mono2micro


SimCorp skalerer globalt med IBM Cloud

Danske SimCorp er en af verdens førende virksomheder indenfor finansielle IT-løsninger, og 
særligt SimCorp Dimension as a Service har opnået global popularitet. Udfordringen viste 
sig imidlertid at være en betydelig og omkostningstung kompleksitet, når nye kunder skulle 
onboardes.

Derfor valgte SimCorp at drifte tjenesten på IBM Cloud, hvilket har givet en række fordele. 
Først og fremmest er det blevet langt hurtigere og mere ukompliceret at få nye kunder i drift. 
Tidligere krævede etablering af nye klienter installation og konfiguration af både hardware og 
software på klientwebstedet, men med IBM Cloud er det ikke længere nødvendigt, og i dag tager 
onboardingprocessen typisk højst en uge.

Løsningen er tillige både enkel, globalt funderet og økonomisk i drift, da SimCorp kun betaler efter 
behov og forbrug.

”Endnu vigtigere er imidlertid graden af automatisering, der gør os i stand til at sikre kunderne 
nye funktioner med et klik. Det er det, der er mest værdifuldt for os og for vores kunder, ” siger 
Christoffer de Maré, Vice President, Product Division, SimCorp. Endelig tillader IBM Cloud-
infrastrukturen SimCorp at fortsætte med at udnytte vækstmuligheder efterhånden som de 
opstår.

”Dette er kun begyndelsen. Vi ser stadig et voksende marked fra nye kunder, og vi ser også en 
masse interesse fra eksisterende kunder, der ønsker at migrere til cloudbaserede løsninger,” siger 
Christoffer de Maré og tilføjer, at SimCorp Dimension as a Service aktuelt er virksomhedens 
hurtigst voksende tjeneste p.t. 
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